
	  

Inhoud 

 
Wilt u graag uw verhaal doen in ons Jannemanneke? 
 
Mail dat dan naar nieuwsbladjannemanneke@skozok.nl, na  screening zullen wij uw 
bericht wel of niet plaatsen. 

Schooljaar 2016-2017 

Nummer 12 – 6 maart 2017 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
4. Mededelingen groepen 
5. Jarig in maart 
6. Hulp gevraagd, agenda, 

post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
 
De vakantie zit er weer op. Kinderen en leerkrachten hebben even een 
week kunnen ontspannen en gaan er de komende weken weer vol 
tegenaan. Het onderwijsprogramma wordt weer volledig opgepikt.  
 
De leerkrachten hebben alle nu bekende gegevens over de ontwikkeling 
van de kinderen ge-analyseerd en ge-evalueerd. De observaties, de 
gemaakte werkstukken, de Cito toetsen en in de groepen 3-8 ook de 
gemaakte methodetoetsen geven een beeld van de prestaties tot nu toe.  
Maar ook de manier van spelen en werken in de groep, de werkhouding, 
de zelfstandigheid, de taakgerichtheid, de concentratie en de 
zelfstandigheid wordt zorgvuldig bekeken. Want juist déze vaardigheden 
zijn heel sterk bepalend in de totale ontwikkeling. Al deze zaken zijn met 
u besproken tijdens de oudergesprekken voor de vakantie en zijn nu 
uitgangspunt voor de planmatige aanpak van de komende periode. 
  
We hebben dus weer meer dan genoeg om aan te werken de komende 
periode. 
 

Namens het team: Mári Kokke 

Voorwoord 
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 20 maart 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 16 maart 
 

PALMPASEN (herhaling) 
 
Op zondag 9 april vieren we in de kerk van Leende onze 
jaarlijkse Palmpasenviering. Net zoals voorgaande jaren zullen 
kinderen die naar deze mis gaan, een palmpaasstok maken 
voor deze viering. Na de mis zullen zij de stokken gaan 
brengen naar de mensen die in het bejaardenhuis wonen. 
Deze stokken worden op school gemaakt o.l.v. de ouderraad. 
 
Graag horen wij daarom welke kinderen op 9 april samen met hun ouders naar de 
Palmpasenviering in de kerk gaan. Samen met dat groepje kinderen gaat de ouderraad aan de 
slag. Het is het handigst als  u uw kind hiervoor via de mail aanmeldt. (infostjan@skozok.nl) 
 
Om deze stokken mooi te versieren vragen we ALLE kinderen om in de week van 27 maart 
spulletjes mee te brengen. Dit kunnen kleine versnaperingen zijn (verpakt!) of versiersels voor aan 
de takken. Wij zullen zorgen dat er een mandje bij de deur staat waar alles in mag. 
 
We hopen op deze manier de oudere mensen een fijn paasfeest te bezorgen. Alvast bedankt 
voor de medewerking!! 

Voorjaarscursus De Typetuin 
 
Klassikale typecursus: laatste 
plaatsen! Schrijf je nu nog in. 
 
Op dinsdag 14 maart 2017 om 
16:30uur gaat de klassikale typecursus 
van De Typetuin van start. Inmiddels 
zijn er voldoende aanmeldingen en 
gaat de cursus, onder voorbehoud, 
door. Er zijn echter nog 8 plaat(sen) 
beschikbaar. Inschrijven kan nog 
steeds maar wees er wel snel bij want 
vol=vol!  
 
Inschrijven kan via www.typetuin.nl of 
bel naar 013-5220579. 

Open dag voor ouders van toekomstige 
leerlingen: 
 
Zoals u vóór de vakantie in de huis aan huis verspreide 
‘Scholenkrant’ heeft kunnen lezen is woensdag 15 
maart van 09.00 – 12.00 uur weer de open dag voor 
ouders wiens kind voor 1 oktober 2018 vier jaar wordt. 
  
Het is voor de school van het grootste belang om vóór 
1 april a.s. van al deze kinderen het aanmeldformulier 
ondertekend en al in huis te hebben. Want op basis 
van de op die dag ingeschreven leerlingen, krijgen we 
de financiële middelen voor het komend schooljaar. En 
kunnen we dus de benodigde leerkrachten in dienst 
houden of in dienst nemen.  
 
Dus: graag vóór 1 april, nieuwe leerlingen 
aanmelden.  
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Algemeen Nieuws 
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Mededelingen Groepen 

Groep 5-6 

Beste ouders van groep 5-6, (herhaling) 
 
Na de carnavalsvakantie gaat onze groep starten met een ‘Rots en Water training’. Rots en 
Water is een psycho-fysieke training d.w.z. dat de bijeenkomst bestaat uit een afwisseling van  
fysieke oefeningen en korte groepsgesprekken. De bouwstenen van Rots en Water zijn: 
zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.  
 
In de klas zullen we aansluiten bij het geleerde in de training. Dit gebeurt door het maken van en 
samen praten over Rots en Water opdrachten. Ook zullen we de kinderen ondersteunend om het 
geleerde daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.  
 
Doelstelling van de training: 
Leerlingen leren te luisteren naar zichzelf. Leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf. Ze leren om 
grenzen aan te voelen en aan te geven. Rots en Water leert ze om eigen keuzes te maken en 
daarop te gaan vertrouwen. De leerlingen leren voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te 
gaan zorgen. 
 
De training wordt gegeven door twee ervaren en gecertificeerde Rots en Watertrainers vanuit de 
Ambulante Begeleidingsdienst REC-Chiron regio Eindhoven. Juf Leontine en juf Heleen zullen 
tijdens alle trainingssessies aanwezig zijn.  
 
De trainingen worden op donderdag onder schooltijd gegeven, het gaat om 12 bijeenkomsten. 
Op donderdag 9 maart van half 5 tot half 6  is er een informatie bijeenkomst voor ouders. 
Hier kunt u kennis maken met de trainers. Ze zullen u nader informeren over de inhoud van de 
training en u kunt zelf enkele oefeningen ervaren die uw kind ook gaat doen.  
 
Voor vragen kunt u bij juf Leontine terecht. 
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Datum Jarige 
Dinsdag 7 maart Nine van Gastel 

 
Donderdag 9 maart Silja Velthuis 

Siem Verduijn 
 

Vrijdag 10 maart Moby Stas 
 

Zaterdag 11 maart Fréderieke Rahusen 
Thom Floris 
Wester Storms 
 

Zondag 12 maart Nina van Stipdonk 
 

Maandag 13 maart Laura Zwartbol 
 

Woensdag 15 maart Lieve Janson 
 

Donderdag 16 maart Liam Broekman 
 

Zondag 19 maart Davey van Hooff 
 

  
	  

Jarig in maart 

In de maand maart willen wij de volgende jarigen van harte feliciteren: 



	  
	  
	  
	   	   	  
	  

	  

6	  

	  
	  

	  
	  
	  
 

	  

HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. Poster KinderBeurs Sterksel 
2. Nieuwsbrief en flyer KIES 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

Tel: 040-2061399 
infostjan@skozok.nl - www.stjanleende.nl 

Datum 
 

Tijd Informatie 

Ma 06/3 8.30 uur Weer naar school 
Do 09/3 16.30-17.30 uur Informatiebijeenkomst ouders 

groep 5-6 rots en water 
training 

Wo 15/3 9.00 – 12.00 uur Open dag 
Ma 27/3  VRIJ voor alle leerlingen i.v.m. 

studiedag 
Do 30/3 20.00-21.30 uur Thema-avond 
Do 06/4  Theoretisch verkeersexamen 

groep 7 
Ma 17/4  2e Paasdag 
Vr 21/4 12.15 uur Start meivakantie 
Ma 08/5 8.30 uur Weer naar school 
	  

Geen hulp vraag deze keer! 
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Na	  de	  succesvolle	  KIES	  (Kinderen	  In	  Echtscheiding	  Situaties)	  spel-‐praatgroepen	  van	  de	  
afgelopen	  3	  jaar	  waarin	  we	  inmiddels	  een	  grote	  groep	  kinderen	  met	  goede	  resultaten	  hebben	  
mogen	  ondersteunen	  gaan	  wij	  (Yvonne	  en	  Tamara,	  2	  gespecialiseerde	  KIES-‐coaches),	  in	  
samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Heeze-‐Leende,	  het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin,	  de	  GGD	  en	  
de	  huisartsen	  dit	  voorjaar	  opnieuw	  van	  start	  met	  een	  (gesubsidieerde	  dus	  gratis)	  spel-‐	  en	  
praatgroep	  voor	  Kinderen	  In	  Echtscheiding	  Situaties.	  	  
	  
Waar	  ouders	  tijdens	  de	  scheiding	  goed	  voor	  zichzelf	  zorgen	  door	  ondersteuning	  van	  
bijvoorbeeld	  een	  mediator,	  advocaat	  of	  psycholoog,	  wordt	  over	  de	  kinderen	  nogal	  eens	  gezegd	  
dat	  ze	  flexibel	  zijn	  of	  dat	  het	  wel	  ‘goed’	  gaat	  met	  ze.	  Helaas	  blijkt	  steeds	  vaker	  dat	  kinderen,	  
zeker	  ook	  op	  de	  langere	  termijn,	  ‘last’	  hebben	  van	  de	  scheiding	  en	  alles	  wat	  daarbij	  komt	  
kijken.	  Zij	  moeten	  mee	  in	  de	  keuzes	  die	  hun	  ouders	  maken	  en	  alle	  veranderingen	  die	  dat	  met	  
zich	  meebrengt.	  KIES	  helpt	  en	  geeft	  ze	  (laagdrempelig)	  de	  mogelijkheid	  hier	  beter	  mee	  om	  te	  
gaan,	  een	  buitenkans!	  
Het	  is	  dus	  zeker	  ook	  bedoeld	  voor	  kinderen	  waarbij	  de	  scheiding	  van	  hun	  ouders	  zonder	  
complicaties	  verloopt,	  ook	  zij	  verdienen	  extra	  aandacht!	  

• Deelname	  is	  mogelijk	  na	  toestemming	  van	  beide	  ouders	  (wanneer	  beide	  gezag	  hebben)	  
	  
KIES	  groep	  voor	  kinderen	  van	  6-‐12	  jaar.	  
Het	  KIES	  programma	  bestaat	  uit	  acht	  wekelijkse	  groepsbijeenkomsten	  van	  een	  uur.	  Onder	  
professionele	  begeleiding	  van	  twee	  KIES-‐coaches	  gaan	  we	  aan	  de	  hand	  van	  verschillende	  
werkvormen	  (bijvoorbeeld	  tekenen,	  spel,	  toneel,	  schrijven,	  praten)	  aan	  het	  werk	  en	  in	  gesprek	  
met	  elkaar.	  In	  de	  veilige	  besloten	  sfeer	  van	  deze	  groep	  kunnen	  kinderen	  op	  speelse	  wijze	  hun	  
ervaringen	  met	  de	  scheiding	  delen	  en	  leren	  dat	  zij	  hun	  eigen	  vragen,	  gevoelens,	  gedachten,	  
behoeften	  hebben	  en	  deze	  mogen	  uiten.	  Op	  deze	  manier	  worden	  de	  kinderen	  begeleid	  in	  hun	  
verwerkingsproces.	  KIES	  helpt	  kinderen	  zichzelf	  en	  de	  scheiding	  beter	  te	  leren	  begrijpen	  en	  
beter	  te	  leren	  omgaan	  met	  wat	  voor	  hen	  moeilijk	  is.	  Daarnaast	  vinden	  de	  kinderen	  veel	  
herkenning	  bij	  elkaar,	  ze	  ervaren	  dat	  al	  die	  gevoelens	  zo	  gek	  nog	  niet	  zijn,	  dat	  ze	  niet	  de	  enige	  
zijn	  in	  deze	  situatie	  en	  dat	  ze	  ook	  voor	  elkaar	  veel	  kunnen	  betekenen.	  	  
Het	  doel	  van	  de	  groep	  is	  dat	  kinderen	  de	  (gebeurtenissen	  rondom	  de)	  scheiding	  een	  plaats	  
kunnen	  geven,	  beter	  in	  hun	  vel	  komen	  te	  zitten	  en	  om	  te	  voorkomen	  dat	  ze	  later	  tegen	  zaken	  
aanlopen	  die	  ze	  weggestopt	  of	  niet	  (goed)	  verwerkt	  hebben.	  
	  
Voorafgaand	  aan	  de	  KIES	  groep	  is	  er	  voor	  ouders	  een	  informatiebijeenkomst	  en	  aan	  het	  einde	  
een	  evaluatiebijeenkomst.	  De	  bijeenkomsten	  vinden	  plaats	  op	  één	  van	  de	  basisscholen	  van	  
Heeze.	  
	  
Aan	  deelname	  zijn	  géén	  kosten	  verbonden!	  Voor	  meer	  informatie	  of	  aanmelding	  (kan	  tot	  30	  
september	  2016)	  van	  uw	  kind	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Yvonne	  Aerts	  (tel.:	  06-‐49308655)	  
of	  Tamara	  Bakx	  -‐	  van	  den	  Hil	  (tel.:	  06-‐46632741).	  
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